
 
Liturgie en nieuws, zondag 14 december 2014, Gereformeerde Kerk Lunteren 

Derde zondag van Advent  
    
Morgendienst  Avonddienst Welkomdienst m.m.v. Kavoca 
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Margret Spelt Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Corisande Schaap Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alies Hendriksen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst  
 
- Voor de dienst:  Gezang 118 ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ 
- Welkom- Aanvangslied: Psalm 80: 1, 2 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- De derde kaars van advent wordt aangestoken door  Jasper en 
Marjolein Fluit 
Derde kaars, je licht is sterk. Gods woorden klinken in de kerk. 
Ze wijzen ons de weg, op reis naar het nieuwe paradijs. 
 
- Zingen: Gezang 124: 3 
- Aandacht voor de ‘praatplaat’ van de catechisanten 
- Woord voor onderweg: 1 Korintiërs 7: 23,24 
- Zingen: Gezang 127: 1, 7 
- Gebed om de werking van de Heilige Geest 
- De kinderen mogen naar voren komen voor een gesprekje met 
de dominee 
- Zingen: Jezus is de goede herder. 
 
Jezus is de goede herder,  
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
Als je ’s avonds niet kunt slapen, 
als je bang in ’t donker bent. 
Denk dan eens aan al die schaapjes 
die de Heer bij name kent. 
 
Vier kaarsen zullen branden. 

Jezus is de goede herder. 
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede herder. 
Hij vergeet  zijn schaapjes niet.  
 
Jezus is de goede herder. 
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
- De Bijbel open: Jesaja 40: 1-11 
- Zingen: Gezang 123: 1, 3, 5 
- Verkondiging 
- Zingen: Gezang 126 
- De kinderen komen terug uit de nevendienst 
- We zingen het Projectlied Wij wachten op de koning  
(Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, lied 461) 
 
Wij wachten op de koning 
die ons de vrede brengt, 
ontsteken onze lampen 
totdat hij komt! 
* Volgende week zondag hopen we in de morgendienst de 



Het licht groeit vlam voor vlam. 
Het houdt de nacht gevangen 
totdat hij komt! 
 
Het vuur van onze vreugde, 
de gloed van ons gezang 
zal niet meer kunnen doven 
totdat hij komt! 
 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecten  1e: Diaconie   2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Gezang 26:1, 2, 4 (staande) 
- Zegen 
- Zingen:  Gezang 122: 5 
- Orgelspel 
 
 
Nieuwsbrief 
* Vandaag collecteert de diaconie voor de Kerst In op 2e 
Kerstdag. Dit geweldige initiatief van het Westhoffhuis en een 
aantal kerken in Lunteren biedt gezellige warmte aan mensen bij 
wie het er naar uitziet dat ze de kerstdagen alleen doorbrengen. 
De organisatie is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen; uw 
gift is dan ook welkom! Wilt u erbij zijn? Geeft u zich nog op vóór 
19 december (zie Contact). Info: Wil Welgraven (T 482272) 
* Bij beide uitgangen staan weer de bekende advents-
collectebussen, bestemd voor het kinderkerstfeest en een goed 
doel. Dit jaar is dat: Zorgboerderij Eck-stra in Lunteren 
Er liggen flyers met informatie in de hal en ook kunt u kijken op: 
www.eck-stra.nl. Uw gift is van harte welkom 
* Tevens is er een deurcollecte voor de jeugd. 
* Vanavond is er een welkomdienst met een Festival of Carols 
and Lessons met Kavóca uit Kampen. 
* Dinsdag is de avond van catechese, allen om 19.00 uur.  
* OLIEBOLLEN-AKTIE  gaarkeuken Jeruzalem. U kunt zondag 
14, 21 en 28 december nog oliebollen bestellen op de bestellijst 
in de hal. 1 zak ( 10 oliebollen) à 7,50 €. Woensdag 31 dec. 
( Oudejaarsdag!) kunt u ze afhalen in de hal tussen 10:00 – 
12:00 uur!  ….geeft gij hun te eten (Mattheus 14:16) Met 
vriendelijke groet,  Ingrid van de Wetering. 

heilige doop te vieren van Maurits Jacob André. 

 


